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 מועצת העמותהפרוטוקול 
 20.2010.08 תש"פ כ' באב  שנייום 

  האסיפה התקיימה בתוכנת זום. באישור עו"ד גידי פרישטיק.

 20:30תחילת האסיפה בשעה 

 :הכנות לימים נוראים ולחגים

יש בשלב זה  – לתפילות הימים הנוראים מאחר ולא ידועה עדיין המתכונת שמשרד הבריאות יכתיבו
 איש בכל חלל. 10, של עד שזו המציאות הנוכחית -להתארגן לגרוע ביותר

יה ירימאחורי פינת ההנצחה. כמו כן הע רשת צלה עומדת להקים יריינמסר על ידי מלכה שהע
 טרם נתקבל אישור. –ליד בית אהרון  רשת צלנתבקשה גם להקים 

: אפשרות חלוקה לקפסולות בבית הכנסת ובבית אהרון, אפשרות קיום הדברים הבאיםיש לבדוק את 
 באחריות שלמה –מנינים במקומות נוספים 

 הערכה סבירה של מספר החברים הצפויים להגיע בימים נוראיםבדיקה בתוך שבועיים ע"מ לקבל 
 ע"י שאלון אלקטורני. באחריות עופר  -)ע"י משאל טלפוני ( 

 באחריות משה ועמירם. – קריאה קביעת בעלי תפילה ובעלי

ודא שיהיו בעלי תפילה, בעלי קריאה ובעלי תקיעה ונצטרך גם ל –במידה ונאלץ להתפצל בתפילות 
 זמינים נוספים.

יש לקחת בחשבון שהשנה יהיו יותר אנשים שלא יצאו מהבית ויהיה צורך לעבור  -תקיעות בבתים
 אצלם לתקיעות.

 –עם התחשבות במגבלות שקבענו  –אים בבית הכנסתת הימים הנורוויויש לשתף את הילדים בח
 באחריות אורית להביא הצעה.

 

 דו"ח הועדות:

 נמסר ע"י ארני. –ועדת תרבות 

 הפעילות הצפויה: 

  תפילה בהיכל ובזום –סליחות ראשונות עם טיילור 

  אולם בית אהרון ובזום –הרב מאיר שורץ 
 10.9   בזום. –הרב עילאי עופרן 
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 22.9  בזום  -      נועה 

 .נבדקת האפשרות לקיים בסוכות טיולי קפסולות 

 נמסר ע"י מלכה –ועדת בנין 

 קיונות שנדרשו לאחר סגירת בית הכנסת יפול ביונים ובניסה בטוהתקופה האחרונה היתה עמ
 .במשך כחודשיים

  ושא בתהליך.רואיינו כבר כמה מעצבי פנים והנ בנושא השיפוץ של בית אהרון 

 נמסר ע"י ארז –ועדת כספים 

      וכעת ניתן יהיה  –בזמן הישיבה נמסר שממש לפני קיום הישיבה התקבל הדו"ח לסוף יוני
 לנתח היכן אנו עומדים עם הכספים.

      והעריה אמורה לשבת על נושא  –הדו"חות לעיריה לטובת ההקצבות הועברו בשבוע שעבר
 ההקצבות בימים הקרובים.

 דמי חבר ומכירת מקומות. 

 .דמי החבר והמקומות ישארו לפי הסכומים של שנה שעברה 

 ב הגביה תהיה על ידי קשר עם ברברה והעברה בנקאית.והשנה נשתדל שר 
 .למקרים מיוחדים נקיים ערב אחד של גביה בבית הכנסת 

 עם התגברות העליה מארה"ב וצרפת. –הרחבת הקהילה  

 ת להרחיב את הקהילה ע"י קשר עם בודדים ו/או קבוצות שעולות לארץ כדי הוצע לנסו
 שיצטרפו לקהילה.

  מה שנוכל להציע זו התגיסות של הקהילה למען העולים. בנוסף סביר שלהם יש אפשרויות
 לרכוש דירות באזור שלנו.

  בהצלחה. –אורית מלכה וברברה לקחו על עצמם את הבדיקה הראשונית 

  

 ם ישיבה נוספת בעוד כשבועיים וכל אחד ישתדל להביא את התשובות שבנושא אחריותו.נקיי

  

 בברכה

 שלמה רוזנטלר

 העמותה יו"ר   


